Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 21. 2. 2019
Prítomní:
MVDr. Július BALOG, MUDr. Radovan BANÍK, JUDr. Bronislava GARAJOVÁ, Mgr. Pavel
JÁNOŠÍK, Ján KROMHOLC, Mário KURÁK, Ing. Miroslav MACOVE, Zdenko RAČKO, Bc.
Ján SKÝPALA, Mgr. Lenka SOJKOVÁ, Karol ŠVINGÁL, Bc. Martina TÓČIKOVÁ
Ospravedlnený:
Primátorka:
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:

Pavel GAVALEC
Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Ing. Tomáš Š K R A B Á K
Marta KUPČEKOVÁ

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina
Brisudová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných
12 poslancov a preto je uznášaniaschopné. P. Gavalec sa ospravedlnil.
Za skrutátorku určila:
Za zapisovateľku určila:

Evu SKRUTEKOVÚ
Martu KUPČEKOVÚ

Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. JUDr. Bronislava GARAJOVÁ
2. MVDr. Július BALOG
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli JUDr. Bronislava GARAJOVÁ
a MVDr. Július BALOG?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Návrhová komisia:
• Mgr. Pavel JÁNOŠÍK
• Karol ŠVINGÁL
• Bc. Martina TÓČIKOVÁ
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
PROGRAM:
1. Informatívna správa o stave vozového parku na MsPS
2. Odpredaj plošiny z MsPS
a/ vyradenie z majetku mesta
b/ odpredaj majetku mesta – zámer
- spôsob
c/ VOS
Likvidácia majetku mesta
3. RO č. 2, RO č. 3
4. Správy o činnosti komisií za r. 2018
5. Návrh na dočasné poverenie riadením príspevkovej organizácie

-26. Plány zasadnutia MsR na I. polrok 2019
7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
8. Schválenie zástupcov do Dozornej rady Bytherm s. r. o.
9. Schválenie zástupcov do Dozornej rady MsPS
10. Zriadenie komisií pri MsZ
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár za rok 2018
12. Správa o výsledkoch kontroly bežných príjmov z prenajatých budov, priestorov a
objektov, vymáhanie vzniknutých nedoplatkov
13. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár zo dňa
21.02.2019
14. Spolufinancovanie projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
15. Rôzne
16. Diskusia - interpelácia
17. Záver
primátorka
-navrhla doplniť program o body:
1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári a členov komisií
Mestského zastupiteľstva - neposlancov
15. Informatívna správa o vypracovaných a podaných projektoch mesta Poltár
Hlasovanie za pôvodný program:
-za
2 proti
MVDr. Balog
Mgr. Jánošík
Hlasovanie za program doplnený o dva ďalšie body:
12 za
- proti

10 sa zdržali hlasovania

- sa zdržal hlasovania

p. Štefančík, občan
-navrhol minútu ticha za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú
Hlasovanie za návrh:
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Minútou ticha prítomní vyjadrili úctu k pamiatke na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.
1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári a členov komisií
Mestského zastupiteľstva – neposlancov
primátorka
Materiál sa predkladá z dôvodu novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení zákonom č. 5/2019 Z. z., ktorý mení odmeňovanie poslancov obecných a
mestských zastupiteľstiev. Novela nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2019.
UZNESENIE č. 17/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

-3I. B E R I E N A V E D O M I E
Dôvodovú správu k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Poltári a členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov
8 za

- proti
4 sa zdržali hlasovania
Švingál, Bc. Skýpala, MUDr. Baník, JUDr. Garajová

II. S C H V A Ľ U J E
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári a členov komisií
Mestského zastupiteľstva - neposlancov
8 za

- proti
4 sa zdržali hlasovania
Švingál, Bc. Skýpala, MUDr. Baník, JUDr. Garajová

2. Informatívna správa o stave vozového parku MsPS Poltár
Informatívnu správu vypracoval p. Švingál, poslancom bola zaslaná domov a je prílohou
zápisnice.
UZNESENIE č. 18/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o stave vozového parku MsPS Poltár

12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. Odpredaj plošiny z MsPS
a/ vyradenie z majetku mesta
b/ odpredaj majetku mesta – zámer
- spôsob
c/ VOS
Likvidácia majetku mesta
primátorka
-vozidlá sú v zlom technickom stave. Jedná sa hlavne o AVIU A 31 1K s plošinou, rok výroby
1988. Náklady na úpravu by boli neúmerné. Poslanci budú hlasovať o neupotrebiteľnosti
a vyradení z evidencie. Ak bude vyradená, budeme hovoriť o predaji formou VOS.
UZNESENIE č. 19/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. neupotrebiteľnosť a vyradenie z evidencie majetku mesta
špeciálne vozidlo:
Avia A31 1K s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

-4primátorka
-tu sa jedná už o tri vozidlá, sú v areále MsPS. Budeme ich chcieť predať formou VOS.
2. zámer predaja majetku mesta
• Avia A31 1K s plošinou
• LIAZ BOBR
• AVIA A31 TN S1
v zmysle paragrafu 281 – 288 Zákona číslo 513/1991 Zb. z. – Obchodný zákonník, v zmysle
neskorších predpisov formou
obchodnej verejnej súťaže
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

primátorka
-VOS sa začína 22. 2. 2019 a končí 8. 3. o 15, 00 hod. Je stanovená aj minimálna suma za
odpredaj, plošina: 1500 €, ostatné dve po 500 €. Komisia na vyhodnotenie: p. Švingál,
Kromholc, Bc. Tóčiková.
3. spôsob predaja majetku mesta
• Avia A31 1K s plošinou
• LIAZ BOBR
• AVIA A31 TN S1
v zmysle paragrafu 281 – 288 Zákona číslo 513/1991 Zb. z. – Obchodný zákonník, v zmysle
neskorších predpisov formou
obchodnej verejnej súťaže
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. podmienky obchodnej verejnej súťaže
na predaj motorového vozidla
AVIA A31 TN S1 v sume 500 €
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5. podmienky obchodnej verejnej súťaže
na predaj motorového vozidla
LIAZ BOBR v sume 500 €
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-56. podmienky obchodnej verejnej súťaže
na predaj motorového vozidla
Avia A31 1K s plošinou v sume 1.500 €
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7. likvidáciu motorových vozidel zošrotovaním
• Avia A31 1K s plošinou
• LIAZ BOBR
• AVIA A31 TN S1
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. RO č. 2, RO č. 3
primátorka
- v rámci RO č. 2 ide o úpravu rozpočtu ZUŠ z miezd, odvodov, tovarov a služieb na
kapitálové výdavky na nákup 2 hudobných nástrojov
UZNESENIE č. 20/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 4 518,00 €
- 620 Odvody
- 2 903,00 €
- 630 Tovary a služby
- 869,00 €
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
- 713 kapitálové výdavky - nákup hudobných nástrojov
8 290,00 €
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-6primátorka
-jedná sa o navýšenie dotácie pre MsPS. Ide o akontáciu na nákup úžitkového vozidla
a plošiny, pričom akontáciu poskytne mesto Poltár. Mesačné splátky zostávajú v réžii MsPS.
Nákup plošiny je nevyhnutný.
UZNESENIE č. č. 21/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 110
Dane z príjmov

Suma
10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Mestského podniku služieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
- 714 Akontácia za predmet lízing
10 000,00 €
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5. Správa o činnosti komisií za r. 2018
primátorka
-v minulom roku pracovalo 9 komisií. V ekonomickej chýbala zapisovateľka. Priestupková
a komisia pre ochranu verejného poriadku nezasadala.
MVDr. Balog
-komisia kultúry odsúhlasila finančné prostriedky p. Kminiakovi na zakúpenie ošatenia pre
kapelu vo výške 300 € a p. Balcovi na zakúpenie oblečenia vo výške 90 € s tým, že vystúpia
bez nároku na odmenu
primátorka
-na Deň matiek hrala skupina Diamont a ozvučoval p. Balco
UZNESENIE č. 22/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správy o činnosti komisií za r. 2018
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-76. Návrh na dočasné poverenie riadením príspevkovej organizácie
primátorka
-konštatovala, že na minulom zasadnutí MsZ bola poverená vedením MsPS p. Natália
Teichnerová do najbližšieho zasadnutia MsZ. Primátorka navrhla pána Ing. Miroslava
Hájička riadením Mestského podniku služieb od 22.02.2019 do 22.7.2019. P. Teichnerovej
poďakovala za jej prácu.
UZNESENIE č. 23/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
I. BERIE NA VEDOMIE
návrh primátorky mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej na dočasné poverenie pána Ing.
Miroslava Hájička riadením Mestského podniku služieb v Poltári s účinnosťou od 22.02.2019
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
II. POVERUJE

na návrh primátorky mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej
pána Ing. Miroslava Hájička riadením Mestského podniku služieb
od 22.02.2019 do 22.7.2019
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7. Návrh plánu činnosti MsR na I. polrok 2019
primátorka
-členovia MsR sa dohodli, že sa budú stretávať každú stredu cca týždeň pred zasadnutím MsZ
UZNESENIE č. 24/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
návrh plánu činnosti MsR na I. polrok 2019 s tým, že zasadnutia MsR by sa uskutočňovali raz
mesačne, a to nasledovne:
13. 3. 2019
10. 4. 2019
15. 5. 2019
12. 6. 2019
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-88. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
primátorka
-je to kompetencia, ktorá je vyhradená MsZ. V uplynulom období bola zákonným spôsobom
zvolená iba jedna RŠ a to ZŠ, Ul. školská. V ostatných prípadoch bývalý primátor delegoval
poslancov do RŠ. Voči uvedenému podala Okresná prokuratúra v Lučenci upozornenie.
Listom z 1. 2. 2019 bolo mesto Poltár Okresnou prokuratúrou v Lučenci vyzvané na
oznámenie, kedy a ako sa rozhodlo o delegovaní do rád škôl. Materiál pripravila JUDr.
Garajová.
JUDr. Garajová
-s materiálom mali možnosť sa oboznámiť. Prebehli nejaké diskusie. Každý poslanec sa dostal
do nejakej RŠ.
MUDr. Baník
-riešime 5 škôl. MsZ odvoláva tých, ktorí neboli zvolené na ďalšie obdobie.3/4 poslancov sa
dostali do MsZ a mohlo v týchto komisiách pracovať. On prejavil záujem a požiadal
zostavovateľa, žeby naďalej pokračoval v RŠ, Ul. slobody. Toto právo mu bolo upreté.
Pracuje v MsZ 4 volebné obdobia, z toho 3 je v tejto RŠ. Všetkými členmi bol schválený za
predsedu RŠ. Mgr. Jánošík je nominovaný do dvoch škôl rovnakého typu. Za to, aby bol
predsedom RŠ, Ul. slobody hlasoval aj p. Švingál a nemá dojem, žeby mal výhrady k jeho
práci. V minulom období tiež bola nezvolená Mgr. Brisudová, ktorá prejavila záujem
pracovať v určitých komisiách a tiež p. Jánošík v bytovej komisii. MsZ to akceptovalo a boli
zvolení do komisií, v ktorých mali záujem pracovať.
Mgr. Jánošík
-ako jediný odborník bol navrhnutý do RŠ, v školstve odpracoval 40 rokov
MUDr. Baník
-je zaujímavé, že je členom bytovej komisie a nie školskej
Mgr. Jánošík
-tam nebol navrhnutý
MUDr. Baník
-zmenu RŠ môže navrhnúť iba primátorka
primátorka
-nemohla byť členkou komisie, ale nikdy si nevyberala RŠ. Pôsobila vo všetkých RŠ, z dvoch
musela odísť. Bola odvolaná primátorom. Je jej rovnako príjemne pôsobiť v ktorejkoľvek RŠ.
MVDr. Balog
-poprosil, aby navrhli iného člena do RŠ, Kanadská
primátorka
-navrhla p. Skýpalu

-9Bc. Tóčiková
-v tejto RŠ má záujem pracovať p. Sojková
Bc. Skýpala
-prenecháva členstvo p. Sojkovej
MUDr. Baník
-p. Sojkovej sa vyhovelo, keď prejavila záujem pracovať v RŠ, Kanadská a jemu nie, keď
prejavil záujem v RŠ, Slobody
Bc. Tóčiková
-MVDr. Balog sa zriekol
UZNESENIE č. 25/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

odvoláva
RŠ pri ZŠ Slobody č. 2, Poltár : poslancov MUDr. R. Baník, MVDr. J. Balog, J. Kulich a P.
Sitor
RŠ pri MŠ Sklárska 34, Poltár : P. Sitor, Z. Pitliak, Bc. J. Skýpala, Mgr. L. Talánová.
RŠ pri MŠ Kanadská, Poltár : M. Albert, Z. Račko
RŠ pri ZUŠ Železničná 6, Poltár: MVDr. J. Balog, Mgr. M. Brisudová, D. Kamas, Bc. M.
Tóčiková
RŠ pri ZŠ Školská č. 3, Poltár: M. Albert, Mgr. P. Jánošík, Z. Račko, Mgr. L. Sojková.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog nehlasoval

deleguje zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZŠ Slobody č. 2, Poltár : Mgr. Pavel Jánošík, JUDr. Bronislava Garajová, Mgr.
Lenka Sojková, Bc. Martina Tóčiková
8 za

2 proti
MUDr. Baník
Račko

1 sa zdržal hlasovania
Macove
MVDr. Balog nehlasoval

-10RŠ pri ZŠ Školská č. 3, Poltár : Mgr. Pavel Jánošík, Pavel Gavalec, MUDr. Radovan
Baník, Ján Kromholc
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník
MVDr. Balog nehlasoval

RŠ pri MŠ Sklárska 34, Poltár : Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala,
Mário Kurák
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog nehlasoval

RŠ pri MŠ Kanadská, Poltár : Mgr. Lenka Sojková, Ján Kromholc
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník
MVDr. Balog nehlasoval

RŠ pri ZUŠ Železničná 6, Poltár : JUDr. Garajová, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál,
Bc. Martina Tóčiková
10 za

l proti
MVDr. Baník

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog nehlasoval

9. Schválenie zástupcov do Dozornej rady Bytherm s. r. o.
primátorka
-tieto materiály pripravila JUDr. Garajová
UZNESENIE č. 26/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
odvoláva ako člena dozornej rady Bytherm s. r. o.
Ing. Pavla Olšiaka
MVDr. Júliusa Baloga
Editu Grekčovú
Mgr. Pavla Jánošíka
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-11schvaľuje ako člena dozornej rady Bytherm s. r. o.
Jána Kromholca - poslanca mestského zastupiteľstva
Mgr. Pavla Jánošíka - poslanca mestského zastupiteľstva
Bc. Martinu Tóčikovú - poslankyňu mestského zastupiteľstva
Ing. Miroslava Macove - poslanca mestského zastupiteľstva
10 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
MVDr. Balog, MUDr. Baník

10. Schválenie zástupcov do Dozornej rady MsPS
primátorka
-aj tieto materiály pripravila JUDr. Garajová
UZNESENIE č. 27/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ odvoláva ako člena dozornej rady MsPS
MUDr. Radovana Baníka
Bc. Martinu Tóčikovú
Daniela Kamasa
Zdenka Račka
Janku Šáliovú
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

B/ schvaľuje ako člena dozornej rady MsPS
Karola Švingála
Bc. Jána Skýpalu
Bc. Martinu Tóčikovú
Janku Šáliovú
Romana Királyho
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

11. Zriadenie komisií pri MsZ
primátorka
- ide o zriadenie 8 komisií, voľba predsedov a členov. Návrh pripravil Bc. Skýpala.
Bc. Skýpala
-materiál bol zaslaný, odkonzultovaný
Mgr. Jánošík
-oslovil p. Kamasa, ale nechce pracovať v bytovej komisii, preto navrhuje p. Račka
Bc. Tóčiková
-navrhla doplniť komisiu územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia,
cestovného ruchu a spoluprácu s podnikateľmi o p. Kuráka, nakoľko prejavil záujem

-12MUDr. Baník
-vysvetlil, že oproti pôvodným materiálom došlo k dvom zmenám, za zapisovateľa komisie pre
školstvo je navrhovaný Matej Kudlák a športová komisia na jeho návrh bola doplnená o Ing.
Žiláka
UZNESENIE č. 28/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

I. zriaďuje komisie MsZ v Poltári:
- Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
- Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
- Komisia bytová
- Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
- Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia, cestovného ruchu a
spoluprácu s podnikateľmi
- Komisia pre školstvo
- Komisia pre šport
- Komisia priestupková
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

II. VOLÍ členov komisií
Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
Predseda: Ján Skýpala
Členovia: Bc. Martina Tóčiková, Pavel Gavalec, MUDr. Radovan Baník, Edita Klembasová,
Marta Vrabcová
Zapisovateľka: Mgr. Nina Kuráková
________________________________________
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
Predseda: JUDr. Bronislava Garajová
Členovia: Ján Kromholc, Jozef Kuvik, Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Mgr. Michaela
Škodová, Renata Macove
Zapisovateľka: Ľuba Šálková
________________________________________
Komisia bytová
Predseda: Mgr. Pavel Jánošík
Členovia: Ján Kromholc, Janka Šáliová, Zdenko Račko
Zapisovateľka: Marta Kupčeková
________________________________________
Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
Predseda: Mgr. Lenka Sojková
Členovia: JUDr. Bronislava Garajová, Ing. Elena Katreniaková, MUDr. Jana Gasperová,
MUDr. Jana Beľová,Mgr. Zuzana Ryšková
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________________________________________
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia, cestovného ruchu
a spoluprácu s podnikateľmi
Predseda: Bc. Martina Tóčiková
Členovia: Ján Kromholc, Ing. Ján Kubaliak, Ing. Marek Suchý, Mário Kurák
Zapisovateľka: Ľudmila Sihelská
________________________________________
Komisia pre školstvo
Predseda: Karol Švingál
Členovia: Ing. Miroslav Macove, Vlasta Kojnoková, Mgr. Martina Kromholcová, Mgr.
Michal Sihelský, Mgr. Svetlana Václavíková, Mgr. Denisa Uhrinová
Zapisovateľ: Ing. Matej Kudlák
________________________________________
Komisia pre šport Predseda: Mário Kurák
Členovia: Mgr. Pavel Jánošík, MVDr. Július Balog, Ján Sarvaš, Ing. Peter Žilák
Zapisovateľka: Ing. Danica Švantnerová
________________________________________
Komisia priestupková Predseda: Karol Švingál
Členovia: Zdenko Račko, MUDr. Radovan Baník
Zapisovateľka: Ing. Alena Marková
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár za rok 2018
hlavný kontrolór
-v I. polroku 2018 boli kontroly vykonávané v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2018, ktorý bol mestským zastupiteľstvom schválený uznesením č.
126/2017 zo dňa 30.11.2017.
V II. polroku 2018 boli kontroly vykonávané v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2018, ktorý bol mestským zastupiteľstvom schválený uznesením č.
236/2018 zo dňa 04.07.2018
V I. polroku 2018 boli hlavným kontrolórom vykonané tri kontroly:
1. Kontrola zákonnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami v rámci:
a) Zmlúv v školských jedálňach ZŠ Slobody a MŠ Sklárska
Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi tovarov a ich efektívnosť,
III. Dodržiavanie dojednaných zmluvných podmienok pri reálnom dodávaní tovarov.
b) Uzatvárania a dodržiavania podmienok nájomných a iných zmlúv, realizáciu podnikateľskej
činnosti, vedenie účtovníctva, dodržiavanie účtovných postupov a vykonávania základnej
finančnej kontroly v tejto oblasti v ZŠ Slobody v Poltári so zameraním na:
I. Prenájom priestorov a poskytovanie stravy pri podujatiach (svadby, kary, rodinné slávnosti,
absolventské stretnutia a pod.),
II. Prenájom priestorov a realizáciu platieb za využívanie telocvične mimo výchovnovzdelávacieho procesu,
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za energie (zmluvy, evidencia, meranie spotreby energií, mesačné platby, zúčtovanie).
2. Kontrola nastavenia podmienok pre poskytnutie dotácií a kontrola vyúčtovania dotácií
poskytnutých mestom Poltár v roku 2017 (v zmysle VZN č. 5/2010 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Poltár – šport, kluby)
3. Kontrola pracovnoprávnych vzťahov a výdavkov na odmeňovanie zamestnancov v
podmienkach MsÚ Poltár za rok 2017

V II. polroku 2018 boli hlavným kontrolórom vykonané štyri kontroly:
1) Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za I. polrok 2018
2) Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou –
Prípojka dažďovej kanalizácie na Podhorskej ulici v Poltári
3) Kontrola záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii
Mestský podnik služieb Poltár
4) Kontrola bežných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, vymáhanie
vzniknutých nedoplatkov
Správa bola vypracovaná písomne a zaslaná poslancom domov a zverejnená na stránke mesta
Poltár.
UZNESENIE č. 29/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár za rok 2018
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
13. Správa o výsledkoch kontroly bežných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov,
vymáhanie vzniknutých nedoplatkov
hlavný kontrolór
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 236/2018 zo dňa 04.07.2018, v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Pravidiel
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár bola v čase od 17.12.2018 do 29.01.2019 (s
prerušením) vykonaná:
Kontrola bežných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, vymáhanie vzniknutých
nedoplatkov.
Hlavný kontrolór oboznámil prítomných s cieľom, časovým obdobím. prehľadom príjmov, s
prehľadom uzatvorených zmlúv a nedoplatkov.
Hlavným kontrolórom boli identifikované tri nedostatky, ktoré sú bližšie popísané v 3 kapitole
tejto správy. Hlavným kontrolórom boli taktiež povinnej osobe navrhnuté odporúčania na prijatie
opatrení na nápravu identifikovaných nedostatkov a šesť samostatných odporúčaní, ktoré sú
taktiež bližšie popísané v 3 kapitole tejto správy.
Bližšie informácie sú uvedené v správe, ktorá bola poslancom zaslaná domov a zverejnená na
mestskej stránke.

UZNESENIE č. 30/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Správu o výsledkoch kontroly bežných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov,
vymáhanie vzniknutých nedoplatkov
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

14. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár zo dňa 21.02.2019
hlavný kontrolór
V zmysle ustanovenia § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov: „Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa
pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej
činnosti môže ustanoviť obec uznesením.“.
V nadväznosti na zmeny, ktoré so sebou priniesla novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinná od 01.01.2019) a v
súvislosti s potrebou úprav niektorých ustanovení v doteraz platných pravidlách kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár, ktoré vyplynuli z doterajšej činnosti hlavného
kontrolóra, predkladám mestskému zastupiteľstvu na schválenie „Pravidlá kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Poltár zo dňa 21.02.2019“.
Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár zo dňa 21.02.2019
tvorí prílohu č. 3 predloženého materiálu.
UZNESENIE č.31/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár zo dňa 21.02.2019
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

15. Informatívnu správu o vypracovaných a podaných projektoch mesta Poltár
primátorka
Informatívna správa slúži ako informačný materiál pre poslancov MsZ ohľadom vypracovaných,
podaných, schválených a pripravovaných projektov.
Počet
Suma
Vypracované projekty a podané
3
25 580 €
-renovácia tržnice
1.500
-informačné tabule
11.000
-podpora sociálnych služieb 11.300
Schválené projekty

4

-kompostovanie
-zníženie ergetickej náročnosti KD
-revitalizácia vnútrobloku skl. sídliska
-revitalizácia odborných učební ZŠ, Slobody

2 820 723,88 €
z toho 2 679 687,68 € je NFP
a 141 036,20 je spolufinancovanie

-16Projekty kde prebieha hodnotenie 3
677 427,85 €í
-modernizácia technického vybavenia Ul. školská
-projekt miestnej občianskej poriadkovej služby
-projekt zberného dvora
Pripravované projekty
4
-projekt na podporu OS
-rekonštrukcia telocvične v areále TJ
-projekt z Nadácie COOP Jednota
3 projekty - úprava parkov 6.000 €
-projekt Bezpečné mesto
Celá správa je zverejnená na stránke mesta.
Diskusia:
Bc. Skýpala
-dotazoval sa ohľadom dotácie na elektromobily. Bolo mu povedané, že sme sa zapojili. Nebola to
pravda. Mohol slúžiť starším imobilným ľuďom.

UZNESENIE č. 32/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o vypracovaných a podaných projektoch mesta Poltár
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

16. Spolufinancovanie projektu Podpora opatrovateľskej služby
primátorka
-na základe výzvy sme sa zapojili do projektu o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na podporu OS. V prípade schválenia by mesto mohlo zamestnať 40 opatrovateliek
na plný úväzok. V súčasnosti máme 23 opatrovateliek a evidujeme 5 žiadostí o opatrovateľskú
službu. Žiadame o 588.000 €. Potreba spolufinancovania je 15 % - 88.000 €. Náklady mesta v
r. 2018 boli 178.000 €.
Ak chceme, aby sa mzdy a odvody preplácali a budeme úspešní, finančné prostriedky, ktoré
dávame na OS, vieme uvoľniť.
UZNESENIE č. 33/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
- podanie žiadosti o NFP s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste
Poltár“ v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01.
- zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany mesta projektu mesta max.
88 200 EUR, tj. 15% z celkových oprávnených výdavkov max. 588 000 EUR.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
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MVDr. Balog
-prečítal list, v ktorom sa vzdáva funkcie poslanca /viď kamera/
primátorka
-poďakovala za pôsobenie MVDr. Balogovi, ako poslancovi MsZ
Diskusia - interpelácia
primátorka
Kto je za to, aby mohli vystúpiť občania?
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

Ing. Žilák, občan
-verí, že za voľbou 4 poslancov do RŠ, Ul. slobody, nie je niečo aj iné
-bývalo zvykom, že v Dozornej rade Bythermu, bol aj občan
primátorka
-čo sa týka poslancov, ktorí sú delegovaní do RŠ, Ul. slobody, môže veriť, že budú pracovať
v prospech školy a chceli tam pôsobiť. Ona bola tiež tam delegovaná a nemohla tam robiť, lebo p.
primátor nepodpísal uznesenie.
-to, že v Dozornej rade Bythermu má pôsobiť občan, nie je nikde dané. O tom rozhoduje MsZ.
Dudáš, občan
-je mu ľúto, že odchádza MVDr. Balog, lebo sa aktívne zapájal do diskusií, ale na druhej strane
veľmi dobre vie, prečo je Poltár rozhádzaný, kto "prilial olej do ohňa" podaním sťažnosti na ÚS.
Pravda vyšla najavo a jeden prítomný poslanec by sa mal verejne ospravedlniť.
Štefančík, občan
-navrhol odbočku z cyklotrasy, ktorá je vedená bývalou železničnou traťou PT - RS a to odbočka
cez Prievranu, prechod cez kopec do Maštinca. Na Prievrane je MEGI RANČ, minerálne pramene
a tak isto v Maštinci. Stačilo by potiahnuť asfalt cez Prievranu 2, 5 km a cez kopec. Treba to
spojiť s týmto projektom.
Ing. Cifranič
-bolo to pracovné stretnutie na úrovni obcí, návrhy treba podávať na BBSK. Pravdepodobne to
nebude možné, je zadanie pre projektantov. Musí to byť v trase bývalej železničnej trate PT - RS,
tam sú vysporiadané pozemky. Čo sa týka geodetických zámerov projektantov, už prebehlo.
Skončili na križovatke ponad PD a zvyšok tento týždeň. Jediný, kto môže zmeniť zadanie je BBSK.
Cez Maštinec ako ide, bude odbočka k prameňu minerálnej vody.
Štefančík, občan
-dočítal sa, čo sa týka zníženia energetickej náročnosti KD, nie je podpísaná zmluva a bude sa
opakovať verejná súťaž
-čo sa týka vnútrobloku, bol za Ing. Cifraničom a p. Markovou a bolo povedané, že neprebehlo
VO, teraz sa dočítal, že prebehlo.
Ing. Cifranič
-na KD sa bude opakovať, čo sa týka vnútrobloku, pokiaľ má informáciu, predtým, než spustia
VO, musí to prejsť kontrolou a tá by mala končiť.
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-má informáciu od toho, čo zabezpečuje VO, čo sa týka vnútrobloku, toto všetko je tam opísané,
dostali doporučenie rozdeliť na dva diely. Prvá časť - vybavenie vnútrobloku sklárskeho sídliska a
potom nákup materiálu, druhá časť - stavebné práce.. Nakoľko sa novelizovali pravidlá VO, bude
nevyhnutné všetky podklady prepracovať. VO ako také, ešte neprebieha.
KD - firma doporučuje opakovať VO z dôvodu, že sa zmenili zákony.
-zapáčila sa mu veta MUDr. Baníka, že mu bolo upreté právo pracovať v komisii. Po voľbách sa
prihlásil u p. primátorky do stavebnej komisie. Toto právo mu bolo upreté, nevie z akého dôvodu.
Viacerí sa budú zúčastňovať zasadnutia tejto komisie.
-čo sa týka odmien poslancov, toto nemá s transparentnosťou nič spoločné. Bolo to v utajenom
režime. Občania by si zaslúžili informáciu, v akej výške odmeny budú.
-autobusové nástupište vieme, v akom je stave. Sú tam jamy. Ako náhle bude obaľovacia drť,
treba požiadať cestárov a jamy vyspraviť. Keď tu budú stroje, preasfaltovať.
-na predvolebnom mítingu v Krištáli, MUDr. Baník čítal list od Ing. Šplíchala, ktorý je hlavný
akcionár IT. Zmyslom dopisu bolo, že s Hrachalovou, ktorá sa tu snaží cez Dálovce budovať
plazmovú spaľovňu, že rozviaže akékoľvek kontakty. Ale oni sú stále v spoločnej firme. Bol tu
skutočne dopis?
primátorka
-žiadala občanov, aby dávali návrhy do komisií, ale komisie sú poradný orgán MsZ, preto to bolo
posunuté poslancom. Bolo to na ich dohode, či bude, alebo nebude člen.
-čo sa týka autobusového nástupišťa, cesta nie je v dobrom technickom stave, ale ani nepatrí
mestu. Patrí železniciam. Chceme vstúpiť do jednania. Ponúknime im zasypanie jám.
-zásady odmeňovania poslancov budú zverejnené na oficiálnej stránke mesta
Bc. Tóčiková
-ako predsedkyňa stavebnej komisie vyberala členov, aby boli aj zástupcovia mestských častí.
Potešilo ju, že p. Kurák prejavil záujem, má aj stavebné vzdelanie. Ing. Kubaliak a Ing. Suchý
majú dobré vzdelanie, čo sa týka stavebného zamerania, aby komisie boli produktívne, ako aj z
odborného hľadiska. Nebráni sa tomu, aby p. Štefančík predkladal ústne, alebo aj písomné
podnety. Tí ľudia, ktorí sú tam, sú poslanci a tí, ktorí nie sú, majú vzdelanie v tejto oblasti.
p. Štefančík, občan
-pozemok patrí štátu, nie železniciam. Aj cesta je na štátnom pozemku.
Ing. Cifranič
-parcela, na ktorej stojí spevnená plocha, vlastníkom je SR a správcom ŽSR. Na tomto pozemku je
dvor a ten tiež spravujú ŽSR.
Sitor, občan
-reagoval na p. Jánošíka, že akým právom dostal CARNAGE CLUB na svojich 5 členov dotáciu
od mesta 2000 €.
Najskôr oboznámil prítomných s činnosťou klubu, ktorý založil on pred 9 rokmi. Je tiež trénerom
a sám s a zúčastňuje podujatí ako súťažiaci a organizátor. Patrí pod mesto a zúčastňujú sa aj
medzinárodných podujatí. V máji tu bude mnoho ľudí aj zo zahraničia, dosiahli nemalé úspechy
aj v zahraničí. Reprezentujú mesto Poltár. CARNAGE CLUB dostáva od mesta 1.800 € a vždy ich
vydokladuje včas a správne. Využíva tiež financie z 2% a vlastné zdroje. Informácia, že má 5
členov, je dezinformácia, klamstvo účelové. Momentálne má 25 členov. Človek, ktorý bol 40 rokov
pedagóg TV a poslanec, ktorý má byť prístupný združeniam, ktoré reprezentujú mesto na vysokej
úrovni, on nie prvý krát verejne zavádza.
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primátorka
-ja
Sitor, občan
-futbal, volejbal a stolný tenis sú spomenuté. Je rád za každý šport, ale chcel vedieť, či si to
nezaslúži aj CARNAGE KLUB byť na tejto stránke.
primátorka
-vy nie ste mestský klub. Keď dodáte informácie, ktoré sa týkajú klubu, nie je problém, aby boli
zverejnené. To, že dostávate financie od mesta, je znak toho, že vás mesto podporuje. Dotačný
program sa od nového roka bude meniť, pripravuje sa VZN. Mesto propaguje aj kluby, ktoré sa
na území mesta nachádzajú.
Sitor, občan
-akú športovú organizáciu zastupuje p. Jánošík, keď je v športovej komisii
primátorka
-môže pôsobiť v ktorejkoľvek komisii. Je dlhoročný poslanec a vyučoval TV, k športu má blízko.
Sitor, občan
-padla veta, že v komisii by mali pracovať odborníci. Ako je možné, že dlhoročný učiteľ je
predseda bytovej komisie a p. Švingál, čo nemá nič so školstvom, je predseda školskej komisie.
primátorka
-komisie sú poradný orgán MsZ. Pôsobenie poslancov v komisiách schvaľuje MsZ, ale snažíme sa
vychádzať v ústrety, že keď chce pracovať v komisii, je mu to umožnené.
Sitor, občan
-p. Baník chcel pracovať v ŠR
-ďalej mal dotaz, či je problém s podpisom dodatkov ohľadom dotácií, aby boli peniaze dané
klubom
primátorka
-zmluvy má na stole, pozrie si ich a predpokladá, že urobí zmeny
Sitor, občan
-v meste iba pár jedincov drží šport
Mgr. Jánošík
-bol na schôdzi SZPB a navrhol im prideliť 200 €. Nemyslel konkrétne na neho. Niektoré kluby
majú menej členov a majú vyššiu dotáciu. Dotácia má byť poskytnutá na určitý účel a počet
členov. Je to nízka podpora pre SZPB, keď idú na Duklu a chcú si pripomenúť výročie, tak kvôli
tomu to povedal. Všetci poslanci schvaľujú rozpočet mesta, to znamená, že aj pre neho. Nebol
proti.
Informuje sa, prečíta, tiež ho poteší, že sú aj naši žiaci. Z toho titulu to bolo, že bolo málo pre
SZPB. Vypichol to náhodou, bolo by dobre na počet členov. tiež bol športovec. V tom momente
nemal na mysli, aby tu niekto dotáciu nedal, alebo zobral. Porovnával.
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-buďte radi za každé športové odvetvie, ktoré chráni mládež od drog
Mgr. Jánošík
-jedinú vec, ktorú neschválil, aby v byte školníka dostal priestor
Tóth, občan
-konštatoval, že je zástupca občanov pre rómsku iniciatívu
-dopočul sa, že primátorka ruší vyplácanie osobitného príjemcu na meste
-zaujíma sa o splynofikovanie bytových domov 301, 302, 296
-ďalej konštatoval, že plastové okná splácajú
primátorka
-osobitný príjemca je výhodné pre mesto. Finančné prostriedky, ktoré sa dostávajú cez dávky,
prichádzajú na mesto a mesto si môže stiahnuť pohľadávku. Nebol by to dobrý krok.
Dudáš, občan
-poďakoval sa MsPS za pohrebné služby
-chcel vedieť ako slúži triedička odpadov, koľko bolo vytriedeného odpadu, koľko je
zamestnancov
-poďakoval JUDr. Garajovej, ktorá robí záslužnú robotu
Račko, poslanec
-čo sa týka triedičky, čaká sa na povolenie z inšpektorátu z Banskej Bystrice, triedenie sa zatiaľ
nemôže spustiť. Budú tam zamestnaní 2 - 3 ľudia.
JUDr. Garajová
-v čom je problém
Račko, poslanec
-v r. 2010, keď sa to začalo stavať, boli platné iné zákony a toto povolenie mal vydať OkÚ Poltár.
Zmenil sa zákon a musí odsúhlasiť inšpektorát v Banskej Bystrici. Tam sú predĺžené lehoty.
primátorka
-poďakovala za pochvalu pre MsPS
-čo sa týka práce vice primátorky, aj preto sa dnes menili zásady, ktoré sa týkajú financovania
poslancov a zástupkyne primátorky. Zástupkyňa bude mať na základe toho, že poskytuje odborné
právnické poradenstvo, zo mzdy primátorky 28 %.
-Vzbura v Zelenom -deň spomienky bude 10. 3. o 11, 00 hod. v Evanjelickom kostole v Zelenom
Dudáš, občan
-poďakoval, že sa upratuje v meste
primátorka
-v tomto období upratujú aktivační pracovníci, neskôr bude aj MsPS
Smutniak, občan
-občania museli čakať na povolenie od poslancov, aby mohli vystúpiť, treba urobiť zmenu v
rokovacom poriadku

-21-na internetovej stránke pozeral správu k vyplateným odmenám. Hlavný kontrolór urobil málo,
malo sa zverejniť konkrétne, kto koľko dostal
-pozeral členov pre Rozvoj okresu Poltár, figuruje tam Gavalec. Zo štatútu výboru vyplýva, kto je
členom výboru. Poslanci by tam mali hneď nominovať zástupcu obce.
-v každom okresnom meste by mala fungovať pohotovostná lekáreň
-v Akčnom pláne sa viaže 260 miest, vyšla myšlienka o obnovení sklárskej výroby. 20 rokov sa tu
nerobí. Treba tam dať inú myšlienku. Tam sú viazané 2 milióny a s tým sa nedá pohnúť.
-na čo sú nám 4 riaditelia škôl, navrhuje 1 ZŠ a MŠ, 1 riaditeľ a 2 zástupcovia
-poskytovanie akcií v školskej jedálni navrhuje zakázať. To isté navrhuje MsZ, aby požiadali
BBSK a zakázať aj v spojenej škole.
Ničí to podnikateľské prostredie v týchto službách, to isté je ZSS. Nech poskytuje stravu, ale za
riadne ceny.
-čo sa týka opatrovateľskej služby, čo bude so 40 ľuďmi, keď projekt skončí. Na všetko si musí
prispievať občan. Len sa rozdávajú peniaze, ale nič sa nezíska. Zo ZSS, koľko má mesto zisk,
alebo stratu, tak isto, či máme zisk z polikliniky. Nie je žiadny dôvod, aby mesto na takéto veci
doplácalo.
hlavný kontrolór
-tým pádom, že sa správa zverejnila, môže zverejniť údaje v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov. Účelom správy nebolo poukázať na konkrétnych ľudí. Tieto informácie sa dajú získať v
zmysle zákona o osobnom prístupe k informáciám s tým, že môžu byť poskytnuté informácie iba za
vedúcich pracovníkov. Čo sa týka radových, takéto informácie nie je možné poskytnúť ani, čo sa
týka zákona o ochrane osobných údajov.
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakovala primátorka za účasť a
rokovanie mestského zastupiteľstva ukončila.

Mgr. Martina BRISUDOVÁ
primátorka mesta

JUDr. Bronislava GARAJOVÁ
I. overovateľ

MVDr. Július BALOG
II. overovateľ
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